อดีตที่สบื เนื่องของชยราชปุรี (ราชบุรี)๑

อย่างไรก็ตามแม้จังหวัดราชบุรีจะมีประวัติศาสตร์มายาวนาน แต่ช่วงเวลาของ
ประวัติศาสตร์ที่ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงมากที่สุด คือ ช่วงเวลาที่สมเด็จพระ
พุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชมีพระราชบัญชาให้แม่ทัพนายกองของไทยตั้งรับศึก
สงครามในช่วงที่มีกองทัพจากพม่ายกมาตีทัพไทยที่รู้จักในชื่อ “สงคราม ๙ ทัพ”
เหตุที่มีความสาคัญกับประวัติศาสตร์จังหวัดราชบุรี เนื่องจากเป็นเหตุการณ์ที่ทา
ให้กลุ่มชาติพันธุ์กลุ่มต่างๆ ย้ายถิ่นฐานมาอยู่ในพื้นที่นี้มากขึ้น

ภาพประกอบที่ ๑ : ภาพของบันไดที่สูงเทียมจะขึ้นไปยังเมืองเทพยดาที่ปรากฏในทางขึ้น
พระปรางค์ วัด มหาธาตุ มาจากคติ ค วามเชื่ อในการสร้ างวิ ห ารเพื่ อบู ช าพระศิ วะตามลั ท ธิ
ไศวนิกายในช่วงเวลาเดียวกันกับการสร้างปราสาทขอมในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ ๒

ประวัติศาสตร์จังหวัดราชบุรีมีมายาวนานก่อนที่ประเทศไทยจะก่อกาเนิด
ขึ้นเป็นรัฐชาติ โดยเป็นดินแดนที่มีชื่อปรากฏในสมัยทวารดี ซึ่งในยุคนั้นยังไม่มี
การกาหนดดินแดนที่แน่นอน กลุ่มคนกลุ่มต่างๆที่อาศัยในพื้นที่บริเวณดังกล่าวจึง
มีความผสมผสานวัฒนธรรม ความเชื่อ และประเพณีร่วมกันมาก
_______________________
ตัดตอนมาจากงานวิจัยของปุณย์จรีย์ สรสีสม (๒๕๕๕). สงคราม ๙ ทัพ และประวัติศ าสตร์เมืองราชบุรี :
กระบวนทัศน์การสืบสานอัต ลักษณ์ ๘ กลุ่มชาติพันธุ์ . ราชบุรี: มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้าน
จอมบึง.

ภาพประกอบที่ ๒ : หญิ งชาวไทยเดิ ม บ้านดอนข่ อย ตาบลบัวงาม อาเภอดาเนินสะดวก
จังหวัดราชบุรี คนทางขวาชื่อ นางพริ้ง คนทางซ้ายชื่อ นางตวง ถ่ายราว พ.ศ.๒๕๑๒

สงครามเป็นปัจจัยสาคัญ ปัจจัยหนึ่งที่ทาให้เกิดการอพยพโยกย้ายถิ่นฐาน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งสงครามที่แสวงหาการได้มาซึ่งอานาจในสมัยพระบาทสมเด็จ
พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ผู้ปกครองที่ต้องการกาลังคนในช่วงที่ถูกเรียก
ขานว่า “ยุคเก็บผักใส่ซ้าเก็บข้าใส่เมือง” จาต้องทาสงครามไม่ว่าจะเป็นสงครามที่
ไปตีหัวเมืองล้านนาที่ทาให้รชั กาลที่ ๑ ได้ไพร่พลในลักษณะกวาดต้อนแบบเทครัว
จากหัวเมืองเหนือเป็นชาว “ยวนหรือโยนก”, สงครามกับอาณาจักรล้านช้างที่ทา

ให้ได้ชาวลาวเวียง และชาวโซ่ง, สงครามกับเมืองพระตะบองที่ทาให้ได้ชาวเขมร
และสงครามกับพม่ารามัญที่ทาให้ได้ชาวมอญและชาวกะเหรี่ยง

แผนที่ ๑ : การจัดกาลังและที่รวมพลของพม่า พ.ศ.๒๓๒๘
(จรรยา ประชิตโรมรัน, ๒๕๓๙: ๒๗)

การก่ อ ตั้ ง เมื อ งจ าเป็ น ต้ อ งอาศั ย ไพร่ พ ลมาด้ ว ย “พระเดช” หรื อ
“สงคราม” ทาให้อาณาจักรต่างๆจาต้องยอมสวามิ ภักดิ์ไม่กล้าแข็งข้อกระด้าง
กระเดื่องด้วยความยาเกรงในฤทธานุภาพ และด้วยพระปรีชาญาณในล้นเกล้า
รัชกาลที่ ๑ ทรงนาไพร่พลจากการทาสงครามมาเป็นแรงงานในการสร้างเมืองซึ่ง

ก็คือกรุงเทพมหานคร โดยมีเมืองราชบุรีเป็นเมื องสาคัญเมืองหนึ่งในการจัดสรร
กาลังพล

ภาพประกอบที่ ๓: ภาพถ่ายเก่าขุนพินิจ (เชย ชมดารา) กานันตาบลหนองกระทุ่ม กับภริยา
นางชม ชมดารา ไม่ทราบ พ.ศ.ที่ถ่าย ขุนพินิจเป็นพ่อของนายสงวนซึ่งเป็นบิดาของนางอุไร
สมพงษ์เจริญ

แม้ ว่ าสงครามเก้ า ทั พ เป็ นการถูก รุก ล้ าจากพม่ ารามั ญ ทว่ าการวาง
แผนการรบอย่างดีของรัชกาลที่ ๑ พร้อมด้วยการมีขุนศึกผู้สวามิภักดิ์อย่างกรม
พระราชวังบวรสุรสิงหนาถ (วังหน้า) และกรมพระราชวังบวรสถานพิมุข (วังหลัง)
ทาให้ข้อจากัดในการมีไพร่พลน้อยหมดไป สิ่งนี้ยิ่งทาให้เห็นถึงการได้มาซึ่งอานาจ
เบ็ดเสร็จของไทยเหนือกลุ่มชนกลุ่มต่างๆมากยิ่งขึ้น

การนาไพร่พลจากสงครามของรัชกาลที่ ๑ มาจัดสรรที่เมืองราชบุรีน่าจะ
เป็ น เพราะสาเหตุ ส าคั ญ ๒ ประการ คื อ ทรงเคยด ารงพระยศเป็ น “หลวง
ยกกระบัตรเมืองราชบุรี” ซึ่งเป็นตาแหน่งตัวแทนของพระราชาที่มาสอดส่องดูแล
เมื องราชบุรี มาก่ อนที่จ ะปราบดาภิเ ษกเป็นรัชกาลที่ ๑ อีกทั้ ง ทรงมี พระอัคร
มเหสีเป็นชาวเมื องอั มพวา จังหวัดสมุ ทรสงคราม ซึ่งมี อาณาเขตติดกับอาเภอ
ดาเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี

เมืองราชบุรีจึงเป็นเสมือน “บ้านคุ้มเหง้า เงาคุ้มร่าง” ที่ไพร่พลซึ่งถูก
กวาดต้อนมาจากสงครามแสวงหาที่พักพิงประกอบกับเป็นเมืองที่มีจุดเด่นเรื่อง
ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ ได้แก่ การเป็นเมืองที่มีดินดี ดินที่เกิด
จากตะกอนทับถมกันย่อมมีความอุดมสมบูรณ์ของแร่ธาตุเอื้ออานวยต่อการทา
การเกษตร, เลี้ยงสัตว์และปั้นโอ่งได้ดี พร้อมกับการมีแหล่งน้าที่ดี มีทั้งห้วย หนอง
บึง และแม่ น้าที่ ไหลลงสู่ปากอ่าวไทยท าให้มี สัตว์น้าที่ เ ป็นอาหารปากอาหาร
ท้องแก่ชนกลุ่มต่างๆ ควบคู่กับการมีป่าไม้ดี ย่อมทาให้มีไม้มากพอเพียงที่จะใช้ใน
การสร้างบ้านเรือน ด้วยเหตุนี้เมืองที่มีรากแก้วที่มั่นคงอย่างราชบุรีย่อมทาให้ผคู้ น
จากต่างถิ่นแสวงหา “บ้านคุ้มเหง้า เงาคุ้มร่าง”ด้วยเช่นกัน

ภาพประกอบที่ ๔: ชาวไทยเชื้อสายจีนไหหลา-ลาวโซ่ง กาลังทาพิธีปิดทองหลังพระ เมื่อ ๑
กันยายน ๒๕๑๑ ผู้แสดงแบบ นายสาลี่ สมพงษ์เจริญ ถ่ายที่บ้านเก่าบางแพ จ.ราชบุรี

เนื่ อ งจากราชบุ รี เ ป็ น เมื อ งส าคั ญ ที่ ล าเลี ย งก าลั ง พลในการสร้ า ง
กรุงเทพมหานคร หรือกรุงรัตนโกสินทร์ ทาให้ฐานอานาจของปฐมกษัตริย์แห่ง
ราชวงศ์จักรีมั่นคงมากยิ่งขึ้น เมือ งต่างๆยอมอ่อนน้อมเพราะถูก ตีแตกมาแล้ว
หลายระลอก

ภาพประกอบที่ ๕: บรรพบุรุษชาวเขมรปากท่อ นาย สงวน ชมดารา

อัตลักษณ์หรือลักษณะเฉพาะหรือความโดดเด่นที่แสดงความเป็นตัวตนของกลุ่ม
ชนกลุ่มต่างๆในจังหวัดราชบุรีมีดังนี้
๑. มอญราชบุรีมีอัตลักษณ์ในเรื่องภาษาและวัฒนธรรม นักภาษาศาสตร์
จัดให้ภาษามอญอยู่ในตระกูล ภาษาออสโตรเอเชียติก หรือมอญ-เขมร ซึ่งมีทั้ ง
ภาษาพูดและภาษาเขียนเป็นของตนเอง ในส่วนของอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของ
ชาวมอญที่ยังคงดารงอยู่ ได้แก่ วัฒนธรรมการแต่งกาย, วัฒนธรรมการละเล่นผี
นางด้งและโยนลูกช่วงในเทศกาลแห่ปลา, วัฒนธรรมอาหาร โดยเฉพาะการกิน
ข้าวแช่ในเทศกาลสงกรานต์ ในส่วนของอัตลักษณ์ที่กาลังเปลี่ยนแปลง คือ การใช้
ภาษามอญสื่อสารในชีวิตประจาวันลดน้อยลง และอัตลักษณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลง
ไปแล้ว คือ การสร้างบ้านมอญ ซึ่งในชุมชนมอญวัดม่วง อาเภอโพธาราม มีบ้านที่
คล้ายคลึงกับบ้านทรงมอญแบบดั้งเดิมอยู่เพียงหลังเดียว

ภาพประกอบที่ ๖: เด็กชาวมอญในขบวนแห่ปลา เทศกาลวันสงกรานต์ที่ยังดารงอยู่ของชาว
มอญวัดม่วง อาเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

๒. โ ซ่ ง ร า ชบุ รี มี อั ตลั ก ษณ์ ทั้ ง ใน เ รื่ อ ง ภา ษา แล ะ วั ฒ น ธร ร ม
นักภาษาศาสตร์จัดให้ภาษาไทยโซ่งอยู่ในตระกูลภาษาไท-กระไดโดยมีทั้งภาษา
พูดและภาษาเขียนเป็นของตนเอง ในส่วนของอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชาว
ไทยโซ่งที่ยังคงดารงอยู่ ได้แก่ การเสนเรือน, การราแคนในเทศกาลอิ่นก๊อนฟ้อน
แคน, วัฒ นธรรมอาหาร ได้ แก่ แกงหน่อส้ ม อัตลัก ษณ์ในส่วนที่ ก าลัง มี ก าร
ปรับเปลี่ยนไปในทางสูญสลาย ได้แก่ พิธีศพและพิธีแต่งงานแบบโซ่ง , การบันทึก
ปั๊บผีเฮือน และการร้ องขับแบบกลอนในพิธีเสนเรือน อัตลักษณ์ไทยโซ่งที่ทาง
ราชการไทยให้การส่งเสริม ได้แก่ การทอผ้าซิ่น, การปั้นเกล้า และชุมชนไทยโซ่ง
ที่ได้รับการจัดตั้งให้เป็นหมู่บ้านไทยเข้มแข็งจากหน่วยงานราชการไทย คือ ชุมชน
บ้านหัวเขาจีน ตาบลห้วยยางโทน อาเภอปากท่อ

ภาพประกอบที่ ๗: ชาวไทยทรงดา ตาบลบั วงาม อาเภอด าเนิ นสะดวก จั งหวัด ราชบุ รี
สืบสานประเพณีสงกรานต์โดยการประกวดหนูน้อยและเทพีสงกรานต์ไทยทรงดา

๓. กะเหรี่ ย งราชบุ รี มี อั ต ลั ก ษณ์ ทั้ ง ในเรื่ อ งภาษาและวั ฒ นธรรม
นักภาษาศาสตร์จัดให้ภาษากะเหรี่ยงอยู่ในตระกูลไซโนทิเบตัน หรือ จีน -พม่า มี
ทั้งภาษาพูดและภาษาเขียนเป็นของตนเอง โดยอักษรกะเหรี่ยงได้รับอิทธิพลมา
จากอักษรมอญและอักษรพม่า อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของคนกะเหรี่ยงที่ยังคง
สืบเนื่องต่อมา คือ ประเพณีก่อพระทรายและเวียนเจดีย์ในช่วงเทศกาลสงกรานต์,
ประเพณีแห่ฉัตร,ไหว้ต้นไม้, สรงน้าหลวงพ่อนวม-เหยียบหลังกะเหรี่ยง, ประเพณี
กินข้าวห่อกะเหรี่ยง นอกจากนี้ยังมีการแต่งกายแบบดั้งเดิมที่ยังคงดารงอยู่ในช่วง
งานเทศกาลควบคู่กั บ การฟื้ น ฟู ผ ลิต ภั ณฑ์ เ ม็ ด เงิ น “ไน้ ไถ้ ไต่ จี ” นอกจากนี้
หน่วยงานราชการไทยโดยเฉพาะเทศบาลอาเภอบ้านคายังได้จัดงานวันสับปะรด
หวานที่รวบรวมผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน และศิลปะการแสดงทางวัฒนธรรม ให้กับชน
ชาวกะเหรี่ยงขึ้นเป็นประจาทุกปี

๔. เขมรราชบุ รี เป็ น กลุ่ ม ชนที่ น่ า เสี ย ดายเป็ น อย่ า งยิ่ ง ที่ เ กิ ด การ
สูญเสียอัตลักษณ์ของตนเองไปแล้วในช่วงเวลาปัจจุบัน เขมรเป็นกลุ่มชนเพียง
กลุ่มเดียวในจังหวัดราชบุรีที่อยู่ในภาวะทิ้งอัตลักษณ์ทั้งทางภาษาและวัฒนธรรม
อันเนื่องมาจากการสร้างทัศนคติด้านลบของการเป็นชาติเขมร (ขอม)อีกทั้งคน
เขมรขาดความศรัทธาในการสร้างความเข้มแข็งของชาติตน แม้ว่าอิทธิพลของชน
ชาตินี้จะเกิดก่อนชนชาติอื่นๆในพื้นที่จังหวัดราชบุรี ดังปรากฏหลักฐานการสร้าง
พระปรางค์วัดมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดราชบุรี ในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ ๒

ภาพประกอบที่ ๙: ชายชาวเขมรรูปร่างผอมบาง อายุราว ๗๔ ปี ถ่ายเมื่อฤดูร้อน ที่
ภาพประกอบที่ ๘: การแต่งกายแบบดั้งเดิมของกะเหรี่ยงบ้านคาในงาน “สับปะรดหวาน
บ้านคา” ที่องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านคาจัดขึ้นเป็นประจาทุกปี

ทราบเพราะมะม่วงอกร่องออกแล้ว ถ่ายราว พ.ศ.๒๕๔๖ ผู้แสดงแบบ นายสงัด
ชมดารา ปัจจุบัน อายุ ๙๐ ปี

๕. ยวนราชบุ รี เป็ น กลุ่ ม ชาติ พั น ธุ์ ที่ มี อั ต ลั ก ษณ์ ทั้ ง ทางภาษาและ
วัฒนธรรม นัก ภาษาศาสตร์จัดกลุ่มภาษายวนให้อยู่ในตระกูลภาษาไท-กระได
ภาษายวนมี อัตลัก ษณ์ทั้ง ภาษาพูดและภาษาเขียนที่คล้ายคลึงกับภาษาไทยถิ่น
เหนือและมี ก ารใช้รูป อั ก ษรธรรมล้านนาในการบันทึ ก คัม ภีร์ท างพุท ธศาสนา
โดยเฉพาะคัมภีร์ใบลานของพระครูสิริคณาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดนาหนอง ในส่วน
ของ อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของยวนที่ยังคงดารงอยู่ คือ ภาษาพูด ผู้เฒ่าผู้แก่
ชาวยวนยังคงพูดภาษายวนกับลูกหลานในชุมชน ทว่าอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม
บางอย่าง ได้แก่ การทอซิ่นตีนจก กลับเริ่มสั่นคลอนในพื้นที่บ้านดอนแร่ อย่างไร
ก็ตาม ดร.อุดม สมพร ปราชญ์ชุมชนผู้สร้างจิปาถะภัณฑ์สถาน บ้านคูบัวและเป็น
ผู้รวบรวมรายชื่อ ผู้เฒ่าผู้แก่ ที่ทอซิ่นตีนจกในทุกพื้นที่จังหวัดราชบุรีเพื่อให้ เกิ ด
ความเข็มแข็งทางวัฒนธรรมการทอซิ่นตีนจก อย่างไรก็ตามชาวยวนในพื้นที่บ้าน
รางบัว อาเภอจอมบึง ยังคงสานต่อการทอซิ่นตีนจกลวดลายดั้งเดิมอยู่ในปัจจุบัน,

๖.ไทยพื้ น ถิ่ น ราชบุ รี มี อั ต ลั ก ษณ์ ทั้ ง ทางภาษาและวั ฒ นธรรม
นั ก ภาษาศาสตร์ จั ด กลุ่ ม ภาษาไทยพื้ น ถิ่ น ให้ อ ยู่ ใ นตระกู ล ภาษาไท-กระได
อัตลักษณ์ทางภาษาพูดเป็นอัตลักษณ์ที่ยังคงดารงอยู่ทั้งเด็กนักเรียนไปจนถึงคน
เฒ่าคนแก่ อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่ยัง คงดารงอยู่คือ ประเพณีการวิ่งวัวลาน
ความน่าสนใจของชนกลุ่มนี้ คือ การเป็นชุมชนที่น่าจะเป็นแหล่งอารยธรรมไทย
ในยุคเริ่มแรก ประมาณ ๑,๐๐๐ ปีล่วงมาแล้ว เนื่องจากมีการขุดพบโครงกระดูก
มนุษย์จานวน ๔๘ โครงฝังรวมกับสิ่งของเครื่องใช้เครื่องประดับจานวนมากที่เนิน
โคกพลับ

ภาพประกอบที่ ๑๑: โครงหน้าของพ่อสุขและแม่รม อยู่คงคือโครงหน้าคนไทยแท้ ทรงผม
ของแม่รม คือ ทรงผมดอกกระทุ่ม ทรงผมของแม่หญิงไทยในสมัยอยุ ธยาตอนปลายถึงต้ น
รัตนโกสินทร์

ภาพประกอบที่ ๑๐: พระครูสิริคณาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดนาหนอง และรองเจ้าคณะจังหวัด
ราชบุ รี ท่ านเป็ นชาวยวน มี ค วามสามารถในการอ่ านหนั ง สื อธรรมล้ านนาซึ่ ง เป็ นคั มภี ร์
ใบลานของไทยวนและบันทึกเรื่องราวเวสสันดรชาดก

๗. ลาวเวียงราชบุรี ที่มีความเข้มแข็งทางภาษาและวัฒนธรรม คือลาว
เวียงบ้านเลือกและวัดโบสถ์ อาเภอโพธาราม เนื่องจากคนในชุมชนให้ความสาคัญ
ในการสืบสานวัฒนธรรม โดยเฉพาะพระครูโพธารามพิทกั ษ์และคุณรังสรรค์ เสลา
หลัก และหน่วยงานภายนอก ได้แก่ กระทรวงวัฒนธรรมและแหล่งเรียนรู้ TK
Park มาร่วมกันสร้างหอวัฒนธรรมลาวเวียง และห้องสมุดชุมชน

นักสู้แห่งเขาเหลียงซาน”, การแสดงสิงโตโชว์ต่อตัวบนหอโชว์ปลายไม้ไผ่ , การ
แสดงเชิดสิงโตเสาดอกเหมย กลางลาน้าแม่กลอง และการแสดงวัฒนธรรมจีน“รา
พัด” ในงานราชบุรี ไชน่าทาวน์

ภาพประกอบที่ ๑๒: คุณรังสรรค์ เสลาหลัก กับศาลปู่ตา บรรพบุรุษต้นตระกูลชาว

ลาวเวียง พ.ศ.๒๓๒๒
๘. จี น ราชบุ รี เป็ น กลุ่ ม ชาติ พั น ธุ์ ที่ มี อั ต ลั ก ษณ์ ทั้ ง ทางภาษาและ
วัฒนธรรม นักภาษาศาสตร์จัดกลุ่มภาษาจีนให้อยู่ในตระกูลภาษาไซโนทิเบตัน ซึ่ง
ชาวจีนในจังหวัดราชบุรีมีจานวนมากกว่าประชากรกลุ่มอื่นๆ อีกทั้งมีสมาคมและ
มูลนิธิจีนที่ ดาเนินงานที่เ กี่ยวข้องกับ การจัดการศพและการบริจ าคในรูป แบบ
องค์กรการกุศลเพื่อช่วยเหลือสังคม ด้วยเหตุนี้เทศบาลราชบุรจี ึงให้ความสาคัญใน
การจัดงานเทศกาลปีใหม่ (ตรุษจีน) ของชาวจีน สาหรับการสืบสานอัตลักษณ์ของ
ชาวจีนที่ยังดาเนินอยู่คือการเรียนภาษาจีน มีโรงเรียนสอนภาษาจีนตั้งแต่ระดับ
ประถมศึกษา-ระดับอุดมศึกษา และมีการสืบสานศิลปะการแสดง“เอ็งกอ พะบู๊

ภาพประกอบที่ ๑๓ : เอ็งกอ พะบู๊ นักสู้แห่งเขาเหลียงซาน ตานาน “นักสู้แห่งเขา

เหลียงซาน” ใช้เค้าโครงจากวรรณคดีจีนเรื่อง “ซ้องกั๋ง”ถือเป็นจุดเด่นคณะหนึ่ง
ในขบวนแห่เจ้าพ่อเจ้าแม่เฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีน
กลุ่มชนที่น่าจะเป็นกลุ่มชนดั้งเดิมในยุคแรกเริ่ม คือ กลุ่มชนไทยพื้นถิ่น
โพหัก ในช่วงอาณาจักรทวารวดี และกลุ่ม ชนเขมร (ขอม) ซึ่ง อารยธรรมขอม
นักวิชาการไทยยอมรับว่า อาณาจักรเจิน ละหรือเจนละของขอมเรืองอานาจใน
บริเวณลุ่มแม่น้าเจ้าพระยาเรื่อยไปจนถึงประเทศกัมพูชาก่อนที่จะเกิดการรวม
อานาจจนสร้างบ้านเมืองเป็นอาณาจักรสุโขทัย
ในช่ว งต่ อมาเมื่ อผู้ นาที่ เ ป็ นคนเชื้ อชาติ ไทยได้ ร วมอ านาจและสร้ า ง
อาณาจักรสุโขทัยและรักษาอานาจเรื่อยมาจนถึงอาณาจักรอยุธยากลุ่มคนที่น่าจะ

เข้ามาติดต่อค้าขายและเข้ามาสร้างความเจริญในพื้นที่จังหวัดราชบุรีกลุ่มต่อมา
คือ คนจีน เกิ ดการผสมผสานทางชาติพั นธุ์ ผ่านการแต่งงานของกลุ่มชนทั้ ง ๓
กลุ่ม ในช่วงเวลาดัง กล่าวจนถึงสมั ยอาณาจักรอยุธยาตอนกลาง กลุ่มชาติพันธุ์
มอญเริ่มเข้ามาตั้ง ถิ่นฐานในจัง หวัดราชบุรีโ ดยเฉพาะในพื้นที่ ที่ ติดกับ จัง หวัด
กาญจนบุรี ในลักษณะการถูกกวาดต้อนในการทาสงครามระหว่างไทยกับพม่ า
รามัญ
เมื่ อถึงช่วงสมั ยอยุธยาตอนปลาย กลุ่ม ชนที่ถูก กวาดต้อนจากการท า
สงครามโดยบุคคลที่รู้จักในชื่อหลวงยกกระบัตรเมืองราชบุรี หรือล้นเกล้ารัชกาล
ที่ ๑ เป็นผู้บัญชาการรบ ทาให้กลุ่มชนที่เป็นชาวลาวเวียง ไทยวน กะเหรี่ยง เขมร
(จากเมืองพระตะบอง) และไทยโซ่งเข้ามาในลักษณะเทครัวในพื้นที่จังหวัดราชบุรี
สระบุรี และเพชรบุรี
ในส่วนของลาดับการสืบสานภาษาและวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ใน
จังหวัดราชบุรีที่มีความเข้มแข็งทางภาษาและวัฒนธรรมนั้น ผู้วิจัยขอจัดลาดับให้
กลุ่มชาติพันธุ์จีนและไทยพื้นถิ่นมีความเข้มแข็งทางภาษามากที่สุด รองลงมาคือ
ไทยวน, มอญ, ลาวเวียง, ไทยโซ่ง และกะเหรี่ยง ในขณะที่ภาษาเขมรมีความ
เข้มแข็งน้อยสุดในจังหวัดราชบุรีเนื่องจากทั้งผู้เฒ่าผู้แก่จนถึงคนเขมรรุ่นใหม่ไม่
สื่อสารด้วยภาษาเขมรอีกแล้ว
เมื่อพิจารณาความเข้มแข็งทางวัฒนธรรมของกลุ่มชนในจังหวัดราชบุรี
โดยวิเ คราะห์จ ากการคงอั ตลัก ษณ์ก ารแต่งกาย, การยัง คงสืบ สานประเพณี
พิธีกรรม ผู้วิจัยพบว่าจีน , กะเหรี่ยง, ลาวเวียง (เฉพาะพื้นที่บ้านเลือก อาเภอ
โพธาราม) และไทยโซ่ง (เฉพาะพื้นที่บ้านหัวเขาจีน อาเภอปากท่อ ที่ติดกับพื้นที่
อาเภอเขาย้ อ ย จัง หวัดเพชรบุรี) จะมี ความเข้ม แข็ง ทางวัฒ นธรรมมากที่ สุ ด

ในขณะที่กลุ่มชนไทยวนและมอญมีความเข้มแข็งทางวัฒนธรรมปานกลาง ทว่า
กลุ่มชนไทยพื้นถิ่นและเขมรมีความเข้มแข็งทางวัฒนธรรมน้อยที่สุด
กลุ่มชนที่มีอัตลักษณ์เฉพาะที่ไม่ปรากฏในท้องที่อื่นๆนอกจากในจังหวัด
ราชบุรี คือ กลุ่มคนกะเหรี่ยงและกลุ่มคนไทยวน เนื่องจากกลุ่มคนกะเหรี่ยงมีการ
สืบ สานประเพณีชุม นุม เดือน ๕ กั บ แรงศรัท ธา “หลวงพ่อนวม” ท าให้ชาว
กะเหรี่ยงในพื้นที่อื่นๆทั้ง จากเพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ ได้แก่ บ้านวัง วน,
บ้านสองพี่น้อง อาเภอแก่งกระจาน มาร่วมงานดังกล่าวเป็นธรรมเนียมปฏิบัติมา
เกือบ ๑๐๐ ปี ชาวกะเหรี่ยงบางคนก็มาคนเดียว ทว่ามีหลายคนที่พาครอบครั ว
มาด้วย ผู้ร่วมงานมีทั้งผู้สูงอายุ , เด็ก และวัยรุ่นหนุ่มสาว แต่ทุกคนที่มาไม่เคยมี
ใครได้ พ บหลวงพ่ อนวมสั ก คน และคนที่ ม าก็ มี จ านวนมากที่ บ วชเณรและชี
พราหมณ์ประมาณ ๗๐๐ คน บางคนก็บวชแก้บน บางคนก็บวชเพราะอยากบวช
บางคนก็บวชให้บิดามารดา นอกจากนี้ชาวกะเหรี่ยงในพื้นที่บ้านโป่งกระทิงบนยัง
ได้ฟื้นฟูผลิตภัณฑ์เม็ดเงิน“ไน้ไถ้ไต่จี” อีกด้วย
ในส่วนของกลุ่มชาติพันธุ์ “ยวนราชบุรี” มีอัตลักษณ์ในเรื่องลายผ้าซิ่นที่
แตกต่างจกยวนในพื้นที่อื่นๆ ความสวยงามของลวดลายและสีสันทาให้ผ้าซิ่นไทย
วนในลักษณะ “ตีนจก” มีราคาที่แพงมาก บางผืนมีราคาสูงถึง ๕๐,๐๐๐ บาท

